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 !ماند گاو شیرده تنها می      روز    حرف ▼

انصاراهللا یمن به دو میدان نفتی در شرق پهپادي حمله 

هزار  700میلیون و  5عربستان که سبب کاهش حدود 

 افزایشبشکه در روز شد، قیمت نفت و بنزین در جهان را 

اي که آمریکا و دیگر کشورهاي غربی را به  داد؛ مسئله

اخالل جدي در فروش نفت . تشدت نگران کرده اس

متجاوزانی که دنبال صفر کردن نفت ایران بودند، بدون 

اینکه ایران اقدامی جدي براي بستن تنگه هرمز انجام دهد، 

تالش آمریکا در منتسب . موجب سردرگمی آنها شده است

کردن این حمله پهپادي به ایران گویاي اذعان به شکست 

ربستان سعودي و آمریکا ع. در برابر انصاراهللا یمن است

اي جز متهم کردن جمهوري اسالمی ایران به دست  چاره

داشتن در حمله اخیر ندارند؛ به این دلیل که آنها به شدت 

 ناتوانی خود در مقابل انصاراهللا نگران برمال شدن ضعف و

گیر کردن  هستند؛ البته توانایی انصاراهللا یمن در زمین

  . عربستان حاوي نکات دیگري است

المللی به صادرات نفت  ـ عربستان در جامعه بین1

ناتوانی این کشور در تأمین امنیت نفتی . شود شناخته می

خود با وجود خرید میلیاردها دالر تسلیحات آمریکایی، 

تا جایی که . جایگاه این کشور را به شدت تنزل داده است

ترامپ در پیام توئیتري خود با طعنه به عربستان اعالم 

بنابراین . »آمریکا به نفت خاورمیانه نیازي ندارد«کند،  می

عربستان تا زمانی براي آمریکا اهمیت دارد که آنها همچون 

بازي در زمین . گاو شیرده براي ایاالت متحده باشند

آبرویی در منطقه و  اي جز بی آمریکا براي آل سعود، نتیجه

  .شکست نخواهد داشت

ت نفت در بازارهاي درصدي قیم 20ـ افزایش یکباره 2

سابقه بوده است، بار  به بعد بی 1991جهانی که از سال 

دیگر بر همگان آشکار کرد که امنیت انرژي تنها از طریق 

حضور آمریکا در منطقه . پذیر است کشورهاي منطقه امکان

و راه انداختن جنگ و کشتار در خاورمیانه، پیامدهاي 

سابقه  زایش بیاي خواهد داشت که نمونه آن اف گسترده

قیمت نفت و متضرر شدن آمریکا و کشورهاي دیگر غربی 

  . بود

به اعتقاد کارشناسان عربستان در پی این حمالت، 

موضوعی که . کند میلیون دالر ضرر می 400روزانه 

عربستان را به شدت در موضع ضعف قرار خواهد داد و از 

این پس این کشور نخواهد توانست از طریق دالر نفتی 

سیاست پرورش تروریست، همچون القاعده را همچون 

  .گذشته ادامه دهد

 

 

  
  

  

 !براي آنکه راه گم نکنیم                        روز گزارش ▼

هاي  اما گفته کند؛ اگرچه شهردار تهران در مصاحبه خود به رعایت اخالق توصیه می

ف عنوان شهید از نام معابر برد که معترضان به حذ اتهام به پایان می خود را با طرح این

البته این همه ! پایتخت به دنبال مسائل دیگري هستند، نه احترام و بزرگداشت نام شهید

شگفتی مصاحبه کوتاه آقاي حناچی با خبرنگار صدا و سیما نیست و شهردار تهران در 

ندگان ایم، به دلیل این است که ران گوید، اگر عنوان شهید را حذف کرده ادعایی عجیب می

به این معناست که اگر عنوان شهید  هاي حناچی گفته! مسیر را گم نکننددر هنگام سرعت 

یعنی اگر به جاي ! کنند هاي شهر بیاید، مردم مسیر را گم می ها و کوچه در کنار نام خیابان

  ! کنند خیابان مطهري بنویسیم، خیابان شهید مطهري دیگر رانندگان مسیرشان را پیدا نمی

شود که نشان  هاي اجتماعی تصاویر تابلوهایی منتشر می ماه است که در شبکه چندین

کند، عنوان شهید حذف شده  هاي جدید که شهرداري در پایتخت نصب می دهد در تابلو می

هاي زیادي را در فضاي مجازي و از سوي مردم به همراه داشته  موضوعی که واکنش! است

هاي اخیر آنقدر تعداد این تابلوها افزایش یافت که  تهها در هف است؛ اما با وجود اعتراض

هایی از جوانان آتش به اختیار و انقالبی با هزینه شخصی این تابلوها را اصالح  سرانجام گروه

کردند و عنوان شهید را به معابر تهران برگرداندند؛ اما فراتر از اینکه باید به پیگیري و 

ه همه تابلوهاي شهر و اصالح این رویکرد ادامه داد، گري تا بازگشت عنوان شهید ب مطالبه

و دفاع مقدس  رنگ کردن نمادهاي انقالبین موضوع غافل شد که برچیدن و کمنباید از ا

پیوند جامعه با نمادهاي انقالبی و یادآوري و تذکر ! نیست اي ساده از سطح شهر موضوع

به جامعه، براي این است که هر در جامعه براي یادآوري راه پیشرفت و تعالی  آنمفاهیم 

تردید  مان باشد از  حرکت در مسیر انقالب غافل نشویم و راه گم نکنیم، بی روز حواس

مفاهیم و  اي جز کمرنگ شدن حذف این نمادها خواه عمدي باشد و خواه غیر عمد، نتیجه

  .انقالب در جامعه نخواهد داشت هاي ارزش

 یان محاکمه یک متهم اقتصاديوهن چادر در جر    اخبار ویژه     ▼

دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت که پیش از این تصاویر او با » زاده شبنم نعمت«

انتشار . پوشش مانتو منتشر شده بود، در جلسه رسیدگی دادگاه با پوشش چادر حاضر شد

یج رئیس بس» مینو اصالنی«. هاي بسیاري را به دنبال داشت تصاویر وي با چادر واکنش

اینکه بعضی از افراد منتسب به مسئوالن به خود : جامعه زنان با انتقاد از این موضوع گفت

اي براي  دهند در هنگامه ورود اتهامات در دادگاه از پوشش چادر به عنوان وسیله اجازه می

گفتنی است، پیش از این نیز . شناخته نشدن استفاده کنند، موجب وهن چادر است

اندیشی با فعاالن و نخبگان حوزه حقوق  سلمین رئیسی در نشست هماالسالم والم حجت

توانند با  زنان، اعالم کرده بود پوشش زنان در دادگاه نباید الزاماً چادر باشد و آنها می

  .ها هم حاضر شوند پوششی که در محیط عمومی جامعه حضور دارند، در دادگاه
  

تنفر  ایجاد ظاهر تاریخ باستان با محوریتبه تازگی ترویج تاریخ هخامنشی و نمادها و م ◄

هاي اجتماعی نشان  رصد و پایش شبکه. هاي مجازي گسترش یافته است از اسالم در شبکه

ساز  دهد، در حالی که گسترش روابط اقتصادي، سیاسی و اجتماعی ایران و عراق زمینه می

یخ باستان الحال تار گیري یک تحول جدي در منطقه شده است، مروجان معلوم شکل

هایی از تاریخ هخامنشی دامنه اختالفات میان افکار عمومی  درصددند با طرح و ترویج بخش

  .زبان منطقه را گسترش دهند ایران و کشورهاي همسایه و عرب
 



  
  

  

  اخبار ▼

 جمهور آمریکا به اشتباه خود اعتراف کند رئیس

ه وقت آن رسیده که در مطلبی با تأکید بر اینک» ان ان سی«وبگاه شبکه خبري 

اي اشتباه کرده است،  جمهور آمریکا اعتراف کند که در زمینه خروج از توافق هسته رئیس

دولت ترامپ تا به امروز از نبود یک استراتژي عقالیی درباره ایران ضربه خورده : نوشت

فشار ایران با مقاومت خود در برابر کمپین : این شبکه آمریکایی در ادامه اضافه کرد. است

هاي  هاست و طی ماه اکثري دولت ترامپ، در پی وادار کردن ایاالت متحده به لغو تحریمحد

هاي  ترامپ با اتخاذ سیاست. اي خود را گسترش داده است هاي منطقه اخیر فعالیت

اي علیه ایران سبب شده، کارشناسان امنیت ملی آمریکا با  اي و هسته کننده منطقه ثبات بی

اي ایران در  هاي منطقه اي ایران را دنبال کنند؛ زیرا توانمنديه نگرانی مضاعف فعالیت

ها، باید  زا باشد که رفع هر یک از این تنش تواند براي آمریکا چالش سراسر خاورمیانه، می

  .اي آغاز شود ابتدا با حل و فصل موضوع هسته

  ؟ده پنج ماهه به کدام کشورها بودصادرات و واردات عم

بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشور چین با  1398ماه نخست سال پنج در 

میلیارد و  3درصد، عراق با  91/24میلیون دالر و سهم  435میلیارد و  4رقمی بالغ بر 

میلیون دالر و سهم  470درصد، ترکیه با دو میلیارد و  95/21میلیون دالر و سهم  907

درصد  36/9میلیون دالر و سهم  667درصد، امارات متحده عربی با یک میلیارد و  88/13

همچنین کشورهاي  .درصد بوده است 04/5میلیون دالر و سهم  898و کشور افغانستان با 

میلیون دالر  286میلیارد و  4عمده طرف واردات در این پنج ماهه چین با اختصاص رقم 

 2و ترکیه با  میلیون دالر 40میلیارد و  3کشور امارات نیز با  .در جایگاه نخست قرار دارد

هاي دوم و سوم هستند و در ادامه هند با  میلیون دالر به ترتیب در جایگاه 218میلیارد و 

میلیون دالر جزء کشورهاي عمده طرف  865میلیون دالر و آلمان با  871یک میلیارد و 

 .معامله واردات بودند

  حمله به آرامکو شکست تکنولوژیک بزرگ براي جهان بود

با اشاره به حمله پهپادي مبارزان یمنی به پاالیشگاه نفت آرامکو » الجزیره«وبگاه شبکه 

ها و  عکس ]انصاراهللا[ها دهد حوثی اجراي عملیات با این دقت، نشان می: عربستان، نوشت

اطالعات دقیق و کافی درباره مناطق حساس هدف گرفته شده در عربستان سعودي دارند و 

سات شهري و نظامی در عربستان نیز در امان نیستند که به همین دلیل، از این پس، تأسی

 در ادامه این شبکه همچنین. شود این چالش بزرگی براي رهبران سعودي محسوب می

ها به تأسیسات سعودي، کار آسانی نیست؛ اما اینکه چرا عربستان  حمله حوثی: نوشت

ین مقابله براي عربستان نتوانست با این پهپادها مقابله کند، تنها به سختی و پیچیدگی ا

شود؛ بلکه این موضوع، یک شکست تکنولوژیک بزرگ براي جهان  سعودي مربوط نمی

  .شود محسوب می

  کننده است میلیارد دالري اروپا گمراه 15خط اعتباري 

معاون وزیر دارایی روسیه در حاشیه دیدار با وزیر نیروي » سرگئی استورچاك«

مگاواتی  1400ید وام دولتی روسیه براي احداث نیروگاه کشورمان براي امضاي پروتکل تمد

در عرف ما از «: میلیارد دالري اروپا گفت 15در زمینه خط اعتباري  »هرمزگان ،سیریک«

کننده است؛  این سازوکار پیشنهادي تا حدودي گمراه. شود خطوط اعتباري استفاده نمی

: معاون وزیر دارایی روسیه افزود. چون مبلغ هنگفتی است که زیر آن قراردادي وجود ندارد

کنند، مطابقت داشته  تأمین میالمدت ایران و کسانی که آن را  قرارداد باید با منافع طویل

میلیارد دالري نه زیاد است و نه کم و نه بد است و نه  15پس این خط اعتباري . دباش

  ».خوب

 
  

  

  

  کوتاه اخبار ▼

پس از حمله  با بیان اینکه» بلومبرگ«پایگاه خبري  ◄

درصد از نفت مورد  5ها به آرامکوي عربستان  پهپادي یمنی

میلیون بشکه در روز دچار  7/5نیاز بازار، یعنی حدود 

این بدترین شوك براي بازارهاي نفتی : اختالل شده، نوشت

در . است 1990از زمان حمله صدام به کویت در سال 

در  Aspectترین ارزیابی، شرکت انرژي انگلیسی  تازه

تحلیل خود در زمینه اختالل در صادرات نفتی عربستان 

درصد از تولیدات گاز طبیعی  18سعودي اعالم کرده است، 

درصد از تولیدات نفت مایع عربستان سعودي  50و حدود 

 .پس از این حمالت دچار تعلیق و اختالل شده است

هاي  سخنگوي ارتش و کمیته» سرتیپ یحیی سریع« ◄

گوییم دستان  به نظام سعودي می: م کردمردمی یمن اعال

توانند به هر مکانی که بخواهیم و در هر زمانی  بلند ما می

ها و  به شرکت: وي افزود. کنیم، برسند که ما تعیین می

ها و تأسیسات  اتباع خارجی نسبت به حضور در کارخانه

اند، هشدار  مهم که در معرض حمالت ما قرار گرفته

طق دوري کنند؛ زیرا این تأسیسات زیر دهیم از این منا می

آتش ما هستند و این تأسیسات هر لحظه تحت حمالت ما 

  .خواهند بود

وزیر مالی روسیه اعالم کرد، این » آنتوان سیلوانوف« ◄

، هیچ وامی را به دالر 2020کشور در ادامه امسال و سال 

آمریکا دریافت نخواهد کرد و به جاي آن به دریافت یورو و 

افزون بر این، روسیه اوراق قرضه . رو خواهد آورد یوآن

میلیارد دالر با موعد باز پرداخت  7/2یورویی به ارزش 

مسکو همچنین در نظر دارد در . منتشر کرد 2035

همکاري با پکن براي کاهش وابستگی به دالر، براي اولین 

  .بار اوراق قرضه یوآنی منتشر کند

زارت دفاع آمریکا از مقامات سابق و» مایک مولوف« ◄

گونه شواهدي مبنی بر اینکه ایران به تأسیسات  گفت، هیچ

وي که با شبکه . ها حمله کرده، وجود ندارد نفتی سعودي

کرد، با اشاره به ارزیابی  مصاحبه می» راشاتودي«خبري 

هاي اطالعاتی آمریکایی که اعالم کرده بودند  سازمان

ی هدف قرار ها از مرزهاي شمال تأسیسات نفتی سعودي

گرفته است، گفت ایران در مرزهاي شمالی عربستان قرار 

  .ندارد

جمهور آمریکا به تازگی در یک  رئیس» دونالد ترامپ« ◄

با » شرط پیش مذاکره بدون «توئیت مدعی شد، او خواستار 

هاي  رسانه«ها نشده و این مسئله دروغی است که  ایرانی

شبکه خبري  پس از آن. اند به او نسبت داده» جعلی

سؤال طی گزارشی این ادعاي ترامپ را زیر » ان ان سی«

که  او و مقامات دولتش کم هفت اظهارنظر برده و دست

  .ذکر کرده است بوده راچنین درخواستی از ایران  حاوي
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